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1. Otvorenie zasadnutia: Starosta obce Peter Ilčík konštatoval, že OZ  je uznášaniaschopné, preto po 

privítaní  prítomných, rokovanie   zasadnutia Obecného zastupiteľstva  otvoril a riadil  za 

prítomnosti členov OZ: 

Peter Benkóczki, , Tímea Kosová, Margita Tóth, Jozef Habardik, Zuzana Habardiková, Tibor Slávik 

Neprítomný: Ing. Ladislav Varga 

 

2. Starosta obce prečítal program zasadnutia:   

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia 

5. Schválenie kúpi a zámeny pozemkov 

6. Schválenie spolupráce s firmou RAFIX s.r.o – realizácia výstavby nájomných 

bytov 

7. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie návratného príspevku pre CSEMADOK m.o. 

8. Prerokovanie žiadosti Pnet – optická infraštruktúra 

9. Správa starostu obce o aktuálnom dianí v obci  

10. Diskusia - rôzne 

11. Záver zasadnutia 

                  OZ schvaľuje program zasadnutia / za 6 hlasov, nepr.1 / 

3. Starosta obce požiadal OZ aby  navrhli overovateľov zápisnice,  a zapisovateľa. 

Za zapisovateľku starosta určil  Violu Jancsárovú . 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení : Tibor Slávik, Tímea Kosová 

/ za 6 hlasov, nepr.1 / 

4.  Kontrola plnenia úloh bola presunutá k bodu 9. / správa starostu .../ 

5. Starosta obce  vo veci kúpi a zámeny pozemkov oznámil členom OZ, že po usporiadaní 

pozemku pre nájomné byty stavebná spoločnosť RAFIX s.r.o. by postavila nájomné byty.  

Po krátkej diskusii o financovaní, o veľkosti a počte bytov OZ schvaľuje zámenu pozemkov podľa 

pripraveného návrhu. / za 6 hlasov, nepr.1 / V niektoré pozemky sa budú kupovať, preto 

OZ schvaľuje aj kúpu pozemkov podľa pripraveného návrhu . / za 6 hlasov, nepr.1 / 

6. Starosta obce informoval OZ detailne o spoločnosti RAFIX s.r.o., s ktorou  rokoval o výstavbe 

nájomných bytov. OZ schvaľuje spoluprácu s uvedenou spoločnosťou. / za 6 hlasov, nepr.1 / 

7. Miestna organizácia Csemadok podala žiadosť o poskytnutie návratného príspevku vo výške 

2150,- eur. Po diskusii sa členovia OZ rozhodli tak, že príspevok sa môže poskytnúť len vtedy ak 

výška podielu daní od finančnej správy / DPFO / zaslaná dňa 20.06.2019 bude v takej výške, že 

po vyplatení nutných výdavkov zostanú peniaze na dotáciu. / za 6 hlasov, nepr.1 / 

8.  Spoločnosť PNET Comunikations s.r.o. požiadala OZ odsúhlasenie vybudovania optickej 

infraštruktúry na stĺpoch miestneho rozhlasu. OZ odložilo schválenie žiadosti a poverilo starostu 

obce o preverenie zákonnosti tohto riešenia. / za 6 hlasov, nepr.1 / 

9. Pani A. Olléová trvalým pobytom Vrbová n.V. 107 požiadala o odpojenie kanalizácie 

z dôvodu, že ju nevyužíva . OZ berie na vedomie odpojenie kanalizácie. / za 6 hlasov, nepr.1 / 

 

10.V správe starostu obce o aktuálnom dianí v obci Peter Ilčík hovoril o nasledovných témach: 

- bola schválená dotácia na ZBERNÝ DVOR vo výške cca. 300 000,- eur 
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- je dôležité aby v obci fungovala organizácia pre šport 

- dotácia na zateplenie obecného úradu nebola schválená, pokúsime sa z nova na jeseň 

- podali sme žiadosť o dotáciu na zariadenie pamätnej izby pre Á. Fesztyho 

- projektovú dokumentáciu tlakovej kanalizácie bolo potrebné prepracovať 

- slávnostné zahájenie akcie DNI MOSTU PRIATEĽSTVA sa bude konať v našej obci 5.7.2019 

- náležitosti organizácie XX. Obecného dňa / futbalový turnaj, program pre deti, súťaž vo varení, 

rybárske preteky, dekorácie, tomboly .... ) 

   

V súvislosti s hore uvedenými témami sa rozvinula diskusia.  

 

11. Na záver starosta obce poďakoval za účasť  všetkým  a ukončil zasadnutie. 

 

Vo Vrbovej nad Váhom,   28.06.2019             Správnosť vyhotovenia potvrdzujem 

 

 

 

 

 

            

       Peter Ilčík                  

                             Starosta obce 
Overovatelia: 

Tibor Slávik............................................... 

Mgr.Tímea Kosová.................................... 

 

 

 

 

 

 

 
 


